
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST 
(INDIVIDUAL CONSULTING SERVICES) 

 
REPUBLIC OF SAO TOME E PRINCIPE 

MINISTRY OF PUBLIC WORKS, INFRASTRUCTURES, NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT 
GENERAL DIRECTORATE OF NATURAL RESOURCES AND ENERGY (DGRNE) 

 
SAO TOME MINI-HYDRO PROGRAMME 

 
PROJECT MANAGER (ENGINEER) 

 
Sector:  Energy 
Financing Agreement reference: ML-0024 
Project ID No.: G-ST-FZO-PRE-001 
 
The Government of Sao Tome e Principe (GoSTP) has received a USD 1 million grant from the Sustainable 
Energy Fund for Africa (SEFA) hosted by the African Development Bank toward the cost of the mini 
hydropower projects support program, and intends to apply part of the agreed amount for this grant to 
payments under the Project Manager’s contract.  
 
The services included under this contract is to assist the coordination and implementation of this 
programme, as well as to advise and assist MIRNE in the bidding process. The individual consultant will be 
embedded within the National Directorate of Energy. The program is implemented by GoSTP through its 
Ministry of Infrastructure, Natural Resources and Environment (MIRNE). 
 
The Ministry of Infrastructure, Natural Resources and Environment (MIRNE), through the National 
Directorate for Energy (DGRNE), now invites eligible individual consultants to indicate their interest in 
providing these services. Interested individual consultants must provide information indicating that they 
are qualified to perform the services, namely their qualifications and experience, their ability to undertake 
this assignment (CV, in English/French and Portuguese, reference to similar services and assignments, 
experience in similar conditions, availability, contacts of professional references, etc.).  
 
The applications received will be assessed according to the following criteria: i) General qualifications in 
mechanical, civil, electrical engineer or similar (30%); ii) Minimum of 8 years of relevant professional 
experience in the energy sector, especially in development of hydro power projects (40%); iii) Significant 
experience in project management, procurement of similar nature and environmental standards (20%); v) 
Fluency in Portuguese and Bank official language (English and/or French) (10%). 
 
Eligibility criteria, establishment of the short-list and the selection procedure shall be in accordance with the 
African Development Bank’s procurement policy framework (October 2015) and the provisions of the 
Financing Agreement, which is available on the Bank’s website at http://www.afdb.org. Please note that 
interest expressed by the Consultant does not imply any obligation on the part of the GoSTP to include 
him/her in the shortlist. 
 
Interested Individual Consultants may obtain further information at the address below during the DGRNE 
working hours: 9h00 am to 15h00, Sao Tome time, or by e-mail: secremopirn.st@gmail.com 
 



Expressions of Interest must be received at the physical or e-mail address below not later than 05 June 
2019 and specifically mention “EoI for the Individual Consultant: Project Manager Mini Hydros”. 
 
TO: DIRECÇÃO GERAL DOS RECURSOS NATURAIS E ENERGIA (DGRNE) 
Director Geral  - José Bastos do Sacramento  
Av. Marginal 12 Julho, Código postal 130, São Tomé, São Tomé e Príncipe 
E-mail: secremopirn.st@gmail.com 
 



CONVITE À APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
(SERVIÇO DE CONSULTORIA ) 

 
REPÚBLICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE 

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE 
DIRECÇÃO GERAL DOS RECURSOS NATURAIS E ENERGIA (DRNE) 

 
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE CENTRAIS  MINI-HIDRICAS EM SÃO TOMÉ E PRINCIPE 

 
GESTOR DE PROJECTO (ENGENHEIRO) 

 
Sector:  Energia 
Referência do acordo de financiamento: ML-0024 
Nr. Identificação do projecto: G-ST-FZO-PRE-001 
 

O Governo de São Tomé e Príncipe recebeu uma subvenção de 1 milhão de dólares americanos, do Fundo 
para a Energia Sustentável para África (SEFA), gerido pelo Banco Africano de Desenvolvimento, para 
financiar as actividades do programa de desenvolvimento de centrais mini-hídricas no país e  e tenciona 
aplicar parte do montante acordado para esta subvenção aos pagamentos ao abrigo do contrato do Gestor 
de Projecto. 

O objetivo deste serviço é apoiar a coordenação e implementação deste programa, bem como aconselhar 
e assistir o MOPIRNA no processo do concurso. O consultor individual será integrado na Direção Geral dos 
Recursos Naturais e Energia. 

O Ministério das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente (MOPIRNA), através da 
Direção Geral dos Recursos Naturais e Energia (DGRNE), convida consultores(as) individuais a apresentar 
manifestação de interesse. Os consultores individuais interessados devem fornecer informações indicando 
que estão qualificados para prestar os serviços, nomeadamente as suas qualificações e experiência, a sua 
capacidade para desempenhar esta tarefa (CV, em inglês/francês e português, referência a serviços e 
tarefas semelhantes, experiência em condições semelhantes, disponibilidade, contactos de referências 
profissionais, etc.).   
 
As candidaturas serão avaliadas com base nos seguintes critérios: i) Qualificações gerais como engenheiro 
mecánico, civil, eletrotécnico ou similar (30%); ii) Mínimo de 8 anos de experiência profissional no sector 
da energia, em particular no desenvolvimento de projetos hídricos (40%); iii) experiência relevante em 
gestão de projeto e concursos/aquisições e standards ambientais (20%); Domínio da Língua Portuguesa e 
linguas de trabalho do Banco (Inglês e/ou francês) (10%). 
 
Os critérios de elegibilidade, a criação da lista restrita e o processo de seleção deve ser feito de acordo com 
o quadro da política de acquisiçõe do Banco Afircano de Desenvolvimento (Outubro de 2015) e as disposições 
do Acordo de Financiamento"., Edição de Maio de 2008 e Revista em Julho de 2012, do Banco Africano de 
Desenvolvimento que está disponível no site do Banco em http://www.afdb.org. A manifestação de interesse 
por parte do consultor não implica qualquer obrigação do MOPIRNA em inclui-lo na lista restrita. 
 
Consultores(as) individuais interessados(as) poderão obter os Termos de Referência na morada indicada 
abaixo, entre as 9h00 e as 15h00, horário de São Tomé e Príncipe (UTC +1), ou por e-mail: 
secremopirn.st@gmail.com 
 



As manifestações de interesse devem ser recebidas na morada indicada abaixo, ou por e-mail, até dia 05 de 
Junho  de 2019, indicando explicitamente: “Manifestação de Interesse: Gestor de Projeto Mini-hídricas” 
 
ATT: DIRECÇÃO GERAL DOS RECURSOS NATURAIS E ENERGIA (DGRNE) 
Director Geral  - José Bastos do Sacramento  
Av. Marginal 12 Julho, Código postal 130, São Tomé, São Tomé e Príncipe 
E-mail: secremopirn.st@gmail.com 
 
 
 


